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AKI LÉP

#TEAMAKILÉP

CSELEKVÉSRE ÖSZTÖNZÖTT AZ ELMÚLT IDŐSZAK?

A bizonytalanság beférkőzött a bőrünk alá, és nagyon úgy fest, kezdjük
megszokni. Persze mindenki a maga módján barátkozik vele. Van, akinek úgy a legjobb, ha hajt tovább, mert elege van az egy helyben toporgásból és a „majd valahogy lesz”-ekből. Ezért meg sem áll, maximum
egy kicsit lassít, az még belefér.

#TEAMAKINEM

VAGY INKÁBB CSENDBEN FIGYELED AZ ESEMÉNYEKET?

Mások egyszerűen visszavonulót fújnak, megadják az idejét és a terét a bizonytalanságnak is, hiszen nincs mit tenni, mint megélni, hogy
most csupa kérdőjel az élet.
A TEDxLibertyBridgeWomen eseménye idén, 2021-ben is a jelenre reflektál. Előadóink olyan művészek, tudósok, ismert emberek, civilek,
gondolkodók, példaképek, akik ugyanabban a kiszámíthatatlanságban
élnek, mint mi mindannyian. A kérdés nem is az, hogy mennyire ingoványos most a talaj a lábunk alatt, hanem hogy ki-ki milyen megoldást
választ, hogyan éli meg ezt a változékony és sokszor tétova időszakot.

TARTS VELÜNK!
TE MELYIK TÁBORHOZ TARTOZOL?

Az ötödik TEDxLibertyBridgeWomen esemény színpadán a lépések és
kivárások, beszédek és produkciók olyan energiákat szabadítanak fel,
amelyek irányt mutatnak, erőt és türelmet adnak mindannyiunknak
a következő időszakra. Köszönjük, hogy velünk tartasz személyesen
vagy online!

NÉMETH BITE BARBARA
Társalapítók, kurátorok

SZABADOS ANDREA
Társalapítók, kurátorok
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PROGRAM
2021. december 02.

10:30 KAPUNYITÁS
Köszöntő – Németh Bite Barbara, Szabados Andrea

11:30 1. FELVONÁS | ÚTMUTATÓK
Al Ghaoui Naima — nemzetközi humanitárius szakértő
Gselmann Eszter — matematikus
Perintfalvi Rita — teológus-író
Pataky Klári Társulat
Sevcsik M Anna — társadalmi szívügyes
Borsi Flóra — vizuális alkotó
Turai Barna — digitális tartalomgyártó, Political Advocate

13:25 EBÉDSZÜNET
13:45-14:15 ONLINE ÉLMÉNYPROGRAMOK — I. SÁV
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14:30 2. FELVONÁS | FORMABONTÓK
Zwack Izabella— cégtulajdonos, társadalmi vállalkozó
Marjai Kamilla — addiktológiai szakértő
Simon Márton — költő
Lantos Csenge — képzőművész, kurátor, galériavezető
Budapesti Fesztiválzenekar vonósnégyese
Csemer Boglárka — énekesnő, dalszerző, előadóművész
Zalka Csenge Virág — nemzetközi mesemondó, író

16:35 KÁVÉSZÜNET A BAILEY’S TÁMOGATÁSÁVAL
16:45-17:15 ONLINE ÉLMÉNYPROGRAMOK — II. SÁV

17:25 3. FELVONÁS | AZ VAGY, AKI
Eke Angéla — színművész, bábművész, performer
Tóth Krisztina— író, költő, műfordító
Taraczky Mila — filmkészítő, tanuló
Bánfalvi Bori — egyetemi hallgató
Pataky Klári Társulat — divattervező
Hrutka János — válogatott labdarúgó, sportújságíró
Csemer Boglárka és Grecsó Krisztián
Szakonyi Milán (gitár)

FINÁLÉ

19:20 BORKÓSTOLÓ
20:00 PROGRAMZÁRÁS
A programváltozás jogát fenntartjuk!
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AL GHAOUI NAIMA
nemzetközi humanitárius szakértő

Al Ghaoui Naima nemzetközi humanitárius szakértő, aki a világ számos
országában, köztük több konfliktuszónában dolgozott humanitárius
és emberi jogi területeken.
Naima Salgótarjánban született, félig magyar, félig szíriai származású.
Az ELTE Jogtudományi kar elvégzése után azonnal a svájci központú
Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságánál (ICRC) helyezkedett el.
Munkája során gyakran tapasztalja, hogy a társadalmi megosztottság
milyen drámai hatással van az emberek életére, és hogy az egyénnek
milyen nagy felelőssége van abban, hogy kilépjen a sokszor mesterségesen létrehozott csoportokból, és képessé váljon kommunikálni
a másik emberrel.
Beszédében ahhoz mutat utat, hogyan érdemes közelíteni a másikhoz
a látszólag feloldhatatlan ellentétt jelentő helyzetekben..
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GSELMANN ESZTER
matematikus

„Gselmann Eszter vagyok, matematikus, egyetemi docens, emellett feleség
és anya. Hiszem, hogy a legtöbb kérdésre van válasz, a körülöttünk lévő világ
megismerhető és az ember problémamegoldásra született. Bár első ránézésre ez különösnek tűnhet, ebben a matematikának kulcsfontosságú szerepe
van. A legboldogabb talán akkor vagyok, ha a válaszokat saját magam találhatom meg, valamint akkor, ha a felfedezés örömét átadhatom a hallgatóimnak
és a lányomnak is.”
Eszter sokoldalú tudós: oktat, kutat, nemzetközi szakmai folyóiratokban
publikál, szakmai konferenciákon ad elő, aktív tudományos és társadalmi
szerepet vállal. Kiemelkedő munkáját számos szakmai díjjal ismerték
el rangos matematikai testületek. 2020-ban Nők a Tudományban Kiválósági díjban részesült.
Hogyan oldja meg a problémákat látszólag kézenfekvő módon egy olyan
tudós, aki elmélyült szakmai óráiban függvényegyenletek megoldását
kutatja? Miként találta meg azt a hivatást, ami mindannyiunkban ott
rejlik? – kiderül Eszter előadásából.
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PERINTFALVI RITA
nemzetközi humanitárius szakértő

Perintfalvi Rita progresszív feminista teológus-író, a Karl Franzens Grazi
Egyetem posztdoktori oktatója, a Felszabtér főszerkesztője, publicista.
Rita a magyar katolikus egyházon belüli szexuális bűncselekmények
feltárását végzi, saját kezdeményezésére, eddig 40 áldozat kereste
meg. A tapasztalatai kapcsán írt könyve az „Amire nincs bocsánat –
Szexuális ragadozók az egyházban” már a megjelenése előtt nagy port
kavart, és hamar nagy sikert aratott.
Előadásában ezúttal nem a kemény, harcos énjét, hanem az érzékeny
és sebezhető oldalát mutatja meg – és azt mondja, ez a feladat igazán
emberpróbáló volt számára.
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PATAKY KLÁRI TÁRSULAT
Pataky Klári a Színház- és Filmművészeti Egyetem koreográfus szakának elvégzése óta dolgozik koreográfusként. Társulata egy projekt
alapú, 2003 óta folyamatosan működő, évente rendszeresen bemutatókkal jelentkező művészi formáció.
Pataky Klári munkáiban művészi arculata megújítására, illetve egy
csak rá jellemző formanyelv kialakítására törekszik. Darabjaiban
minden egyes alkalommal új témákat és ezekhez új formákat keres.
Előadásai rendszeresen szerepelnek külföldi és hazai színpadokon is.
A Társulat előadásainak jelenleg a Nemzeti Táncszínház és a TRIP
Hajó ad otthont.
Pataky Klári 2014-ben Imre Zoltán koreográfusi díjban részesült, 2008ban a „Nagyon jól vagyok, lszi ne keress!” című darabját a kritikusok
és szakírók alkotta zsűri Lábán Rudolf-díjjal jutalmazta.
A TEDxLibertyBridgeWomen színpadán két produkcióval adnak ízelítőt
abból, milyen varázslatos a kortárstánc. A Kivonatok című darabokat előadják: Temesvári Zsófia és Bot Ádám, illetve Rácz Réka
és Lukács Levente.
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SEVCSIK M ANNA

kommunikációs szakértő, társadalmi szívügyes

Sevcsik M Anna nyolc alkalommal volt várandós, végül öt kisbabának
adott életet. Ma gyermekei, az állatai és a Babagenetika Egyesület
a szívügye. Ő az, aki pontosan ismeri az érzést, milyen elveszíteni egy
magzatot. De azzal is tisztában van, milyen nehéz az, ha szülőként nem
kapjuk meg a megfelelő támogatást, a kellő információt, vagy az empátiát a környezetünktől.
Ezért hozta létre a Babagenetika Egyesületet, hogy minden gyermeket
tervező vagy váró megkaphassa azt a maximális empátiát és objektív
tájékoztatást, amit megérdemel. Anna felkészült szakértői hálózatot
és önkéntes csapatot hozott létre, rendezvényeket szervez, kormányzati
döntéshozóknál lobbizik, együttműködő partnereivel folyamatosan
értéket teremt.
Anna számára fontos, hogy olyan társadalmi ügyek mellé álljon, amelyek közvetve vagy közvetlenül minden gyermeket tervező vagy váró
életére hatással vannak. Hisz abban, hogy mindennél fontosabb az ítélkezésmentesség, az önzetlen segítés és a pozitív példamutatás.
Milyen változást tud elérni egy kommunikációs szakértőből lett civil
aktivista? Meddig ér el pozitív tetteink hatása, és miért éri meg empatikusnak lenni? Beszédében Anna ezekre a kérdésekre is választ ad.
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BORSI FLÓRA
vizuális alkotó

Magyar fotográfus és vizuális alkotó. Képeinek fő tematikája az érzelmek szimbolikus feldolgozása és a tudatalatti keresése a modern technika eszközeivel. Munkái több, nemzetközileg elismert médium hasábjain is megjelentek már. Szürreális önarcképeit világszerte állították ki
múzeumok és galériák. Az amerikai Forbes Európa legkiemelkedőbb
kulturális személyiségei közé sorolta 2020-ban.
Flóra, akit a Photoshop királynőjeként ismernek nemzetközi körökben, bravúros technikával manipulál fotókat. „A lány, aki bármivé tudja
alakítani önmagát” – írják róla. Kifinomult képei élénk érzelmeket
váltanak ki a nézőkből, amit most a TEDxLibertyBridgeWomen esemény résztvevői a saját bőrükön is megtapasztalhatnak, sőt, reflektálhatnak is a Flóra által teremtett különleges világra.
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TURAI BARNA

digitális tartalomgyártó, Political Advocate

Turai Barnabás sokáig újságíró-riporterként dolgozott egy hazai
televíziónál, majd Izraelből tudósított Magyarországra. Jelenleg
egy nemzetközi nonprofit szervezetet képvisel itthon, amely a zsidóság
egyenlőségéért küzd politikai és társadalmi szinteken.
Közben a karantén magányában indított Síkidegvagyok Instagramés TikTok-oldala hamar a magyar humor online közösségének egyik
központi felületévé vált. A Síkideg brand azóta kibővült az ország egyik
legnépszerűbb podcastjével, a Márkó és Barna Síkideggel, YouTube-on
pedig a Mivanaveled Show szatirikus beszélgetős műsorral. Barnabás
egyszerre a végletek és a hidak embere. A humor és a diplomácia eszközeivel mutatja meg, mennyire sokszínűek vagyunk.
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ZWACK IZABELLA
cégtulajdonos, társadalmi vállalkozó

Zwack Izabella nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező üzletas�szony, világpolgár. Magyar édesapa és angol édesanya gyermekeként
Firenzében született és nőtt fel, a világ számos országában élt,
tanult, dolgozott.
A nagy múltú Zwack Unicum Nyrt. hatodik generációs vezetőjeként
munkája során mindig arra törekszik, hogy pozitív hatást gyakoroljon
a világra. Sürgeti az értékváltást a fenntartható és etikus vállalatvezetési kultúra jegyében, és támogatja a stakeholder-kapitalizmus (az „érdekelt felek gazdasága”) alapelveit. Izabella a Zwack Unicum igazgatósági tagja, és aktív szerepet vállal a vállalat vezetésében a stratégiai
marketing, a fenntarthatóság és a nemzetközivé válás terén. Izabella
mindig is aktív volt a magyar borszakmában a tokaji Dobogó Pincészet Tokaj tulajdonosaként és a Zwack Unicum Borászati Divíziójának
igazgatójaként. Kétlaki életet él, az olaszországi Bolgheri és Budapest
egyaránt az otthona, egy kisfiú édesanyja.
Izabella a Young Presidents Organization globális szervezet aktív tagja,
ahol tisztségviselőnek (impact officer) is megválasztották.
Több évtizedes vállalatvezetési tapasztalatából és az általa vallott
társadalmi értékekből olyan vezetői hitvallást alkotott, amely minden
szervezet és környezete számára lehetővé teszi a fenntartható és élhető működést – minden érdekelt fél elégedettségére. Ennek alapjaiba
avatja be a TEDxLibertyBridgeWomen nézőit.
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MARJAI KAMILLA
addiktológiai szakértő

Marjai Kamilla szenvedélybeteg segítő, addiktológiai témájú ismeretterjesztő cikkek szerzője, óraadó oktató. A Vízből katicát? című könyv
társszerzője, doktori védés előtt álló doktorjelölt.
2017-ben az 50 Tehetséges Magyar Fiatal program díjazottja, ugyanebben
az évben újságíró minőségben Antistigma-díjat kapott. Kész felemelni
a hangját, ha a függőség tabuit kell ledönteni, a szenvedélybetegekkel
folytatott munkájában pedig elcsendesítő alázatra inti magát.

Előadásában
arra világít rá, hogy az egyén függőségét a körülötte
élő család is megszenvedi, éppen ezért a függő közeli hozzátartozói
számára az öngondozás közel sem önzés, inkább a léthez szükséges
alap.Hogyan vagyunk érintettek mindannyian a függőség témájában?
Mit tehetünk, ha úgy tűnik, nem tehetünk semmit? Hogyan lehet
a tehetetlenségben erő és remény? – Kamilla beszédéből válaszokra
találhatunk.
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SIMON MÁRTON
költő

Állandó, élénk kapcsolatot tart közönségével. Verseit különleges hangulatú irodalmi eseményeken olvassa fel – miközben a közösségi
média művészi szintű használatával hozza közel olvasóihoz az irodalmat. Mesterien játszik a nyelvvel, a szókapcsolatokkal. Egyedi módon
mutatja meg az evidenciákat azokkal a szavakkal, amelyek mindannyiunknak rendelkezésre állnak.
Mit jelent költőnek lenni a XXI. században?
„Az én életem hangsúlyosan arra épül, hogy vannak mondatok, amiket egyszer
valamikor leírtam, és ezek követni fognak, amíg élek, ráadásul a világ radikálisan megítél engem ennek alapján.”
Az ösztönösség és a kételkedés, a tudatosság és a nyughatatlanság
természetes egyensúlya jelenik meg a gondolataiban – verseiben, beszélgetéseiben és a december 2-án, a TEDxLibertyBridgeWomen színpadán
elhangzó előadásában. Beszédéből megtudhatjuk, hogyan használjuk
a szavainkat tudatos módon, és mire jó a vers.
Simon Márton a Károli Gáspár Református Egyetem japán szakán szerzett
diplomát. 2004 óta publikál verseket, négy verseskötete jelent meg.
5mondatok címmel sajátos versműfajban alkot az Instagramon Tóth
Réka Ágnessel közös oldalán. 99 magyar vers címmel a magyar irodalomtörténet vakfoltjaira is rámutató versantológiája látott napvilágot.
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LANTOS CSENGE
képzőművész, kurátor, galériavezető

Képzőművész, galériavezető, kurátor, alkotó, igazi multipotenciális
figura, aki képtelen lenne arra, hogy csupán egyet válasszon a fenti
tevékenységek közül. Nem véletlen, hogy az interdiszciplinaritás, a tudományterületek különleges találkozása, az egymástól sokszor távoli
gondolatok és tapasztalatok összekapcsolása villanyozza fel leginkább.
Diverz gondolkodásmódja és problémamegoldó szemlélete vezeti
akkor is, amikor a Faur Zsófi Galériát irányítja, óraadóként a Budapesti
Műszaki Egyetemen oktat, vagy amikor képzőművészettel vagy éppen
irodalommal foglalkozik.
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A BUDAPESTI FESZTIVÁLZENEKAR
vonósnégyese

A Budapesti Fesztiválzenekart évek óta a világ tíz legjobb zenekara
között tartják számon. Abban hisznek, hogy a klasszikus zene mindenkit megszólíthat. Ahogy aktuális kampányukban mondják: „feszegetjük
a határokat, hogy mindenki beférjen, mert a komolyzene mindenkié.”
Az általuk képviselt zenei minőségből adódik, hogy a világ legnagyobb
koncerttermeiben lépnek fel, értékrendjükből pedig az, hogy az ország
legkisebb falvaiban is játszanak. Az egyenrangúság számukra alapérték, zenészeik között egyenlő arányban vannak nők és férfiak, míg a stáb
döntő többsége, ügyvezetőjükkel az élen, nőkből áll.
A TEDxLibertyBridgeWomen színpadán egy vonósnégyessel képviselteti
magát a zenekar.
Schubert: g-moll vonósnégyes D 173
1. Allegro von brio
2.

Andantino

3.

Menuetto

4. Allegro
Előadják:
Iván Tímea, Molnár Noémi - hegedű
Juhász Barna - brácsa
Szabó Péter - cselló
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CSEMER BOGLÁRKA
énekesnő, dalszerző, előadóművész

Csemer Boglárka, BOGGIE Fonogram- és Hangvilla-díjas előadóművész.
Parfüm című dalával és az ahhoz készített bravúros videóklippel
bejárta a világot.
Saját zenekarával, saját dalaival rendre teltházas koncerteket ad
országszerte. Békehimnuszával ő képviselte hazánkat a 60. Eurovíziós
Dalfesztiválon. Jelenleg 4. stúdióalbumán dolgozik, két gyönyörű kislány édesanyja.
Bogi sosem a szokványos utat járja művészként. A könnyű népszerűség helyett inkább az elvei mentén hoz tudatos döntéseket és hosszú
távon gondolkodik.
Honnan merít erőt a törékeny énekesnő? Hol lakozik benne a harcos
amazon? Hogyan lehet sikeresnek lenni tartós, visszafogott értékekhez ragaszkodva a mai harsány világban? – És mit kezdhetünk
a „hozott csomagunkkal”? Ezekre a kérdésekre (is) választ kaphatunk
Csemer Bogi előadásából.
Boggie zenés produkcióval is színpadra lép: az esti felvonásban csatlakozik hozzá Grecsó Krisztián, akivel közös dalukat adják elő a nap
zárásaként. A két előadó zenés-irodalmi estjükkel a nyáron bejárták az
országot. Ebből a performanszból – ami nem más, mint a két művész
érzelmekkel teli közös beszélgetése – adnak ízelítőt a közönségnek a
Messziről jött ember című nótával. Gitáron kíséri őket Szakonyi Milán.
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ZALKA CSENGE VIRÁG
nemzetközi mesemondó, író

Tizenöt éve járja a világot, népmeséket gyűjt és mesél három nyelven;
fesztiválokra, iskolákba, múzeumokba viszi el az élőszó varázsát.
Mesterdiplomáját és doktori fokozatát az Egyesült Államokban szerezte Fulbright ösztöndíjasként. Budapesten él, főállásban önkéntes
mesemondókat képez, akikkel gyermekotthonokba jár esti mesét mondani. Több kötete jelent meg magyarul és angolul; célja, hogy különleges,
ritka népmeséket osszon meg az olvasókkal.
Szabad-e csókolgatni Csipkerózsikát? Van-e szabálya a mesélésnek,
és egyáltalán hogyan alakulnak, alakulhatnak-e tovább ma a népmesék?
Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk Csenge magával ragadó beszédéből.
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EKE ANGÉLA

színművész, bábművész, performer

Véleményformáló, aki bár aktívan tesz az állat- és környezetvédelemért,
nem szereti, ha aktivistának címkézik. Abban hisz, hogy kimagasló empátiával élni a társadalomban nem kiugró teljesítmény, hanem alapvető
emberi kötelesség.
A Színház- és Filmművészeti Egyetem színművész szak báb szakirányán végzett. Azóta, a szabadúszói létnek hála a közönség láthatta
már fővárosi kőszínházakban, független társulatoknál és vidéken is.
Jelenleg a Radnóti Színház Tesla Laborban, a Szkénében, a Trafó produkcióiban és a Trojka Színházi Társulásban látható. 2016-ban munkáját Junior Prima díjjal is elismerték.
„Ő az összekötő kapocs a klasszikus orosz drámák és a showműsorok
egymástól oly távoli világai között” – írták róla egy alkalommal. Rendszeresen részt vállal hazai, formabontó művészeti kezdeményezésekben, emellett fontos számára, hogy önálló projektjeiben, például
a TEDxLibertyBridgeWomen eseményen elhangzó előadásában is
a társadalmi érzékenyítés témakörét helyezze fókuszba.
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TÓTH KRISZTINA
író, költő, műfordító

Tóth Krisztina harminc éve a kortárs magyar irodalom meghatározó
szereplője, munkásságát számos irodalmi díjjal elismerték, rendszeresen publikál országos olvasottságú lapokban és magazinokban is.
Több mint harminc kötete jelent meg, a verstől a prózán át, valamennyi
műfajban alkot. Könyveit tizennyolc idegen nyelvre fordították, többek
között angol, francia, cseh vagy finn nyelveken olvashatók a művei.
Emellett ő maga is rendszeresen fordít angolból, illetve franciából.
Járványmese című gyerekeknek szóló alkotásában az elmúlt másfél
év nehézségeire reflektált, idén jelent meg legújabb kötete, Bálnadal
címmel. Jelenleg A majom szeme című regényén dolgozik.
Előadásában azt fogalmazza meg, milyen különleges szerepet, funkciót
tölthet be az irodalom mindannyiunk életében.
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TARACZKY MILA
filmkészítő, tanuló

„Mindig is foglalkoztatott, hogy a személyes megéléseket miként lehet a beszéden túl kifejezni. Négy évvel ezelőtt rendeztem az első kisfilmemet, amellyel
megnyertük a 13. Országos Középiskolai Filmszemlét. Ekkor vált egyértelművé számomra, hogy filmkészítéssel szeretnék foglalkozni, majd magántanuló
lettem, hogy egy évvel hamarabb fejezhessem be a tanulmányaimat, és minden időmet, energiámat a fejlődésnek, tanulásnak szentelhessem.
Tavaly érettségiztem, jelenleg többek között egy adatbázison dolgozom, ami
fiatal filmesek kooperációját segíti elő.”

Milyen élethelyzetek döbbentették rá arra, hogy a normák szabályozta
szerepek gátolják a fejlődését? Hogyan tudott változtatni, és újraértelmezni a rögzült mintákat, hogy rátaláljon a tágan értelmezett alkotói
szabadságára? Nemcsak előadásában ismerhetjük meg Mila gondolkodását, hanem egy kisfilmmel is készül, amely a múltba kalauzolja
a nézőt.
A Manka és Marika című film szereplői:
Zsurzs Kati, Ónodi Eszter és Vidomusz Boróka

22

BÁNFALVI BORI
egyetemi hallgató

„A University College London másodéves, genetika szakos hallgatója
vagyok. Az online tanulás ellenére elsőéves egyetemi tanulmányaimat
kitűnőre zártam.
A tanulás mellett különféle projektekhez és ügyekhez is csatlakoztam, a UCL
Hungarian Society-ben külkapcsolati képviselő, illetve a Future: Hungary
a Nők a Tudományban Egyesület és a Brain Bar nagykövete lettem.
A Duke egyetem online genetika kurzusára jártam, majd nyáron az MTA TTK
Genomstabilitás csoportjában végeztem szakmai gyakorlatot.
Az elmúlt másfél év számos szomorúsága és hátránya ellenére elmondhatom magamról, hogy talán most volt lehetőségem a legtöbbet fejlődni,
a legtöbb élményt és tapasztalatot gyűjteni az eddigi életem során. Hiszek
abban, hogy bármikor elkezdhetünk és újrakezdhetünk valamit, változtathatunk
a hozzáállásunkon és a gondolkodásmódunkon.”
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HRUTKA JÁNOS
válogatott labdarúgó, sportújságíró

„Egész életemet szigorú szabályok között éltem. Számos olyan dolog maradt
ki a gyermekkoromból, amiket mások akkor éltek át, amikor azoknak ott volt
az ideje. Nekem a sport-tanulás-pihenés háromszöge jutott, állandó eredménykényszer, megfelelés minden platformon.
Harmincévesen véget ért ez az utazás. Kinyílt az olló és egy nagy fejes
következett minden olyan dologba, ami kimaradt az életemből. Elkezdődött
az extrém sportok, a motorozás, a színházi előadások, a film, a zene és sok
egyéb, lelkileg töltő kreatív alkotás eszement habzsolása, lekerültek a láncok,
a szigorú szabályozottság.
Az évek múlásával elkezdtem tudatosabban is használni mindazt, amit kaptam, ami én vagyok, élénkebben érdeklődtem a miértek, a történések háttere
iránt, és az agy helyett elkezdtek dominálni a megérzések, a belülről, szívből
jövő döntések. Elkezdtem hidakat építeni a hozzám közel álló területek között.
Ebben hatalmas segítségemre van/volt az a sok nő, akik a legközelebb állnak hozzám, hiszen édesapámmal az abszolút kisebbséget képviseljük
a karácsonyi vacsoraasztalnál. A két nagylányom, a húgom és az ő kislánya,
valamint édesanyám hihetetlen lelki hátteret nyújtanak ahhoz, amit csinálok,
ami vagyok.
A Liberty-Bridge-Women tehát akár a saját szlogenem is lehetne. Ezekről
a hidakról szeretnék mesélni Nektek.”
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MITŐL LESZ A MAI NAP
TEDx ÉLMÉNY?
1.

A legjobb helyen vagy. Üdvözlünk a világ leginspirálóbb konferencia-sorozatának rendezvényén!

2.

Kapcsold ki a telefonodat, felejtsd el az értesítéseket, nyisd ki az
elmédet!

3.

Minél nyitottabb vagy, annál több gondolatot, motivációt, ötletet
tudsz majd elvinni.

4. Beszélgess, inspirálódj, kapcsolódj! Vagy csak figyelj.
5.

Legyen ez egy olyan nap, amiből a következő hónapokban tovább
építkezhetsz. Hagyd, hogy most ez legyen a fontos. Felejtsd el egy
kicsit a napi megoldandó problémákat.

6.

Lépj hátra, és nézd a nagyobb képet. Te. Mi. Nők és Férfiak ma,
Magyarországon és a világon. Női kérdések. Mit látsz? Mondd el!

7.

Válassz helyet, ha a színházban vagy velünk. Nincs foglalt hely, sőt.
Keress minden szünet után új helyet, új nézőpontot. Ha otthonod
melegéből csatlakozol hozzánk: vonulj el, koncentrálj magadra. Ez a
Te napod, a mi közös ügyünk!

8.

A szünetekben is légy jelen. Élvezd a finom falatokat, a különleges
italokat! Otthonról kapcsolódj be az online élményprogramokba!
Sok meglepetés vár ma.

9.

Ismerd meg mások valóságát, és bővítsd ki a sajátodat! Fogalmazz
meg kérdéseket, és engedd, hogy a válaszaid megérkezzenek.

10. Vigyél magaddal legalább egy olyan gondolatot, ami a következő időkben mozgat, inspirál, és oszd meg minél szélesebb körbe

AKI LÉP, AKI NEM...
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SZERVEZŐ

NÉMETH BITE BARBARA

SZABADOS ANDREA

LOSONCZI ÉVA

ANDICSKU ANETT

BÚS BORBÁLA

KULCSÁR ALICE

LOSONCZI LÉNA

MÉSZÉGETŐ MARCSI

társalapító, kurátor

társalapító, rendezvényszervező

szervező, önkéntescsapat-koordinátor

kommunikációs vezető

társalapító, kurátor

rendezvényszervező

szervező, jegyértékesítési koordinátor

Sajtókapcsolatok, PR

NAGY ANIKÓ

PEREJUC SVETLANA

BARNÓCZKI ZSUZSA

TÜZÉR JUDIT

KOVÁCS HENRIETTE

SZÉKELY JÚLIA

SZIRTESI-NAGY RÉKA

VIZAKNAI ERZSÉBET

KOVÁCS NÓRA

RABB GERGELY

kommunikációs munkatárs/ social media

webmester

partneri kapcsolattartó

mecénás-programkoordinátor

jegyértékesítés koordinátor

kommunikációs munkatárs/ social media

webmester

partneri kapcsolattartó

szervező, IT specialista

IT project manager

PARTNEREINK
ARANY FOKOZATÚ TÁMOGATÓINK

TERVEZZ VELÜNK!

EZÜST FOKOZATÚ TÁMOGATÓINK

BRONZ FOKOZATÚ TÁMOGATÓINK

B OR B Á R ÉS SZ A B A DU L ÓSZ OB A
coming soon
logo_2soros.indd 1

2020.11.03. 17:08:48

coming soon

coming soon

KIEMELT MÉDIATÁMOGATÓ

MÉDIAPARTNEREINK
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EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK

SZABÓ RÓZA
fotós

NOSZVAI ANNA

ILLYÉS BÍBORKA

BARNÓCZKI ZSUZSA

VARRÓ SZILVIA

KALMÁR ELVIRA

VAN DER MEER
GABRIELLA

sminkes, kozmetikus

felkészítő coach

sminkes

felkészítő coach
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fotós

felkészítő coach

FONTOS TUDNIVALÓK
SZÍNHÁZI VENDÉGEINKNEK
KAPUNYITÁS: 10:30
Kérjük legkésőbb 11:00-kor érkezz meg a helyszínre, hogy kényelmesen
el tudd foglalni a helyed az előadások kezdetére.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Rendezvény helyszínére kizárólag védettséget alátámasztó érvényes
igazolással (védettségi igazolvánnyal vagy Uniós digitális COVID igazolvánnyal) lehet belépni. A védettségi igazolás érvényességét az EESZT
működtetője által biztosított Covid Control applikáció segítségével fogjuk ellenőrizni a bejáratnál. A védettséget alátámasztó érvényes igazolások mellett a belépéshez ellenőrizni fogjuk a személyazonosításra
szolgáló fényképes igazolványt is, így ezt is feltétlenül hozd magaddal.
Az eseményre a mindenkori szabályozások érvényesek, ezen felül
egymás védelmének értelmében az étel- és italfogyasztás idején kívül
kötelező a maszk használat a rendezvény teljes területén.

RUHATÁR
A színházban önkiszolgáló ruhatárat találtok majd az alagsorban, kérjük,
hogy érkezés után első utatok ide vezessen.

CATERING
A rendezvényen három ebéd opcióból választhattok majd: húsos, vegetáriánus és vegán. A három féle ételhez három különböző színű karszalag tartozik, így a karszalagok felhelyezésekor el kell döntenetek, hogy
melyik opciót szeretnétek választani. A karszalagokon az ebédkupon
mellett 4 italkuponokat is találtok majd, amiket a büfében tudtok beváltani vízre, üdítőre, valamint kávéra.
Már hagyománynak számít a rendezvényünkön, hogy a délutáni kávé-
szünetet a Bailey’s szponzorálja, megédesítve kávétokat a legfinomabb
ír krémlikőrökkel, a konferencia fináléja után pedig minden vendégünket.
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ONLINE VENDÉGEINKNEK
Idén a Hopin platform ad otthont az élő online streamnek és a konferencia
szüneteiben az online élményprogramoknak. Ahhoz, hogy be tudj lépni a
Hopin platformra, előzetes vendég regisztráció szükséges, amire a rendezvény kezdetéig, vagyis 2021. december 2. 11:30-ig van lehetőséged.

REGISZTRÁCIÓ LÉPÉSEI
1.

Kattints a tájékoztató emailben kapott linkre, majd a regisztráció gombra.

2.

Kattints a Checkout kék gombra, és regisztrálj vendégként a vásárláskor megadott
e-mail címeddel - fontos, hogy csak ezt a címet beregisztrálva tudjuk jóváhagyni majd
a részvételedet.

3.

Ezután kapsz a megadott e-mail címre egy automata üzenetet, ahol megerősíted
a részvételi szándékodat - Verify and join event kék gombra kattintva bent is vagy
a hopin platformon a rendezvényen.

4.

Az eseménynél, ha aktív lesz, elérhető az alábbi két fontos funkció:
•
•

5.

Stage: az élő streaming itt zajlik a Katona József Színházból
Sessions: az online élményprogramokra itt tudsz becsatlakozni

Kérjük, minél hamarabb végezd el a regisztrációt, és a rendezvény napján a postafiókodból ha újra a Verify and join event gombra kattintasz, be fogsz tudni újra lépni.

ONLINE ÉLMÉNYPROGRAMOK
Idén is izgalmas beszélgetésekkel és változatos témákkal készülünk
korábbi előadóink vezetésével:

I. SÁV - 13.45-14.15
•

A művészet te vagy – Korani Eleni és a magyar művészet, online
tárlatvezetés az Ernst Galériában

•

Tegyük tisztába – Daddy Cool kerekasztal beszélgetés Kertész
Andrással, Bikás Zoltánnal, Szél Dáviddal és Doffek Gáborral

II. SÁV: 16.45-17.15
•

Női kutaTALK – kerekasztal-beszélgetés Vas Alexával,
Kóspál Ágnessel és Király Szilviával

•

„Ellátásra várva” - beszélgetés Baji Anikóval az egészségügyi
ellátás kihívásairól a negyedik hullám alatt

•

Szabadulógyakorlat – Szabó T.31Anna felolvasása .

2021. december 02.
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